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35. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI LLAR D’INFANTS MUNICIPAL. 
 

 
 
Article 1. Concepte. Fet imposable 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 17, en relació amb l’article 20.4.d) del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix la taxa per la prestació del 
servei de Llar d’Infants Municipal. 
 
Article 2. Obligat al pagament. Subjectes passius. 
 
Estan obligats al pagament de la taxa els qui es beneficiïn dels serveis o activitats, 
realitzats per aquest municipi o els seus representants legals. 
 
Article 3.Tarifa 
 
Les tarifes són les següents: 
 

Matriculació 30,00 euros 

Quota mensual horari ordinari 145 euros 

Quota d’acollida matí 10 euros/mensual 

Quota d’acollida tarda 15 euros/mensual 

Quota d’acollida matí i tarda 20 euros/mensual 

Quota de menjador : assistència fins a 9 dies 4 euros/dia 

Quota de menjador : assistència de 10 a 13 dies 20 euros/mensual 

Quota de menjador : assistència de 14 a 23 dies 10 euros/mensual 

Material  30 euros/anual 

Bata 10 euros/unitat  

 
Article 4. Obligació del pagament 
L’obligació de pagament de la taxa neix des que es presti el servei de Llar d’Infants 
Municipal. 
La liquidació i el pagament de les tarifes es farà a l’inici del mes, essent obligatòria la 
domiciliació bancària.  
 
Article 5.Exempcions, reduccions i bonificacions. 
No se n’estableix. 
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Disposició final 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia seguen a la seva publicació. El 
seu període de vigència es mantindrà fins que s’acordi la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
Aquesta ordenança que consta de  5 articles ha estat modificada : 
 

- En sessió extraordinària de 15 d’octubre de 2011, article 3 Tarifa quota 
mensual horari ordinari. 

 
- En sessió ordinària de 02 d’agost de 2012, article 3 Tarifa quota mensual horari 

ordinari. 
 

- En sessió ordinària de 19 de desembre de 2018, article 3 Quota tributària  
 
 

 


